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Звук
• Изходна мощност: 2x50W RMS / 2x100W 

музикална мощност
• Подобрение на звука: Цифров усилвател клас 

"D", Управление на цифров звук 4 режима, 
Цифрово усилване на басите, Баланс на 
ниските честоти

• Звукова система: Dolby Digital

Високоговорители
• Основен високоговорител: Двулентови, С

истема басрефлексни високоговорители, 5" 
високоговорител за ниски честоти, Лентов 
говорител за високи честоти, Позлатени 
съединители на говорителите, Подвижни 
мрежи на високоговорителите, Кутия от 
истинско палисандрово дърво

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: Divx, 

DVD+RW, DVD-видео, Picture CD, Video CD/
SVCD

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, 
Увеличение, Родителски контрол, Динамично 
компресиране на обхвата

• DVD регион: 2
• Подобрение за видео: Прогресивно сканиране

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 20 

програмируеми песни, Повторение на една/
всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане

• Тип устройство за зареждане: моторизиран, 
Чекмедже

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW

• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 40

Възможности за свързване
• Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS 

(жълт чинч), S-Video (на Hosiden), SCART
• Допълнителен вход (AUX): 2x(L/R)/ RCA
• Други връзки: Изход от предусилв. за акт. 

събуфър, Коаксиален цифров аудио изход, 
Цифров оптичен изход, FM антена, Линеен 
изход, MW антена

Удобство
• Аларми: CD аларма, Таймер за заспиване
• Часовник: На основния дисплей
• Езици на екранното меню: Английски, 

Френски, Испански, Турски, Немски, 
Холандски, Шведски, Португалски, 
Италиански

• Тип на дисплея: VFD дисплей
• Икономичен режим на готовност: 1 ват
• Индикации: DIM режим

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Кабел за 

композитно видео (Y), Управляващ кабел, FM/
MW антена

• Дистанционно управление: 49-бутонно с 2 
батерии тип AAA

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

240 x 160 x 230 мм
• Габарити на главния високоговорител 

(Ш x В x Д): 160 x 275 x 225 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

525 x 330 x 375 мм
• Тегло вкл. опаковката: 15 кг
•
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